
 ادتٕرٚ ذتفظ عمىاٞطزٖكٛ أبٕ ٖشُ 

  : J.M juran دٕراُ

 العب االحتار الضعٕرٙدٕراُ ) عمٜ ٔسُ ٌٕراُ ( أبٕ ٌٕراُ وني ِٕ ؟  حمىز ٌٕر 

 . (وزٝ والٟىٛ االحتار لمزٔرٙ   ).. تعزٖفْ وزٝ والٟىٛ املٍتج لالصتعىاه 

 ُأصّي يف ثٕرٚ ادتٕرٓ يف الٗابا  

  اشار أبٕ ٌٕراُ )  التٍظٗىٗٛ إحزاخ تػٗري يف الجكافٛضزٔرٚ تٕفري املٍاذ املٍاصب لإلبزاع ٔاإلبتكار مبا ٖتطمب اىل أشار

 (البزاع لمىّارات ٔأاملمعب املٍاصب اىل ضزٔرٚ تٕفري ادتٕ املٍاصب 

 ٘(ٖعين بالزراصٛ ٔاالصمٕب العمى٘ حنن وشكمٛ التعصب)  أّكز عمٜ ضزٔرٚ حن املشكالت اصتٍارا لألصمٕب العمى 

 رّكش دٕراُ عمٜ الزٔر الكبري لإلرارٓ الٕصطٜ لكٗارٚ ادتٕرٓ ٔلكٍْ بٍفط الٕقت مل ّٖىن رٔر اإلرارٓ العمٗا ٔالزٌٗا  (

  ( الٕصطٜ االرارٚابٕ ٌٕراُ العب الٕصط يف االحتار لذلك ّٖتي 

 W.Edwards Deming ارٔارر رميٍج

 ٛٗتذكزٔا امسْ ٔاربطٕٓ بكاوربرج الم٘ ِ٘ داوعٛ ٔختزج عمىاٞ وعاِي ركتٕرآ يف وٕار عمى 

 . ٞوضتشار اوزٖك٘ حاصن عمٜ رردٛ الزكتٕرآ يف الزٖاضٗات ٔالفٗشٖا 

  ( ٛطبعا شفت اُ عٍزٓ ركتٕرآ يف رٖاضٗات ٔفٗشٖاٞ اكٗز بٗكُٕ ابٕ ثٕرٖٚمكب بأب٘ ثٕرٚ ادتٕرٚ الشاوم ) بط ال

 ( ك ابٕ ٌٕراُ ٖاباُ = ٌٕراُتتمدبطٕا وع الم٘ اصّي يف الجٕرٚ يف الٗاباُ ال ِذا

  ٟ٘(راً عٍزٓ ركتٕرآ يف الزٖاضٗات اكٗز ٖفّي يف االحصاٞ) لْ اصّاوات دٗزٚ يف الضبط االحصا 

 ُاعرتفٕا فْٗ وصمخٛ ألُ وعْ  ٔقز اعرتف الٗابإٌُٗ بفضمْ يف ادتٕرٓ حٗح اٌتشزت أفكارٓ بضزعْ يف الٗابا (

 (ركتٕرآ يف الزٖاضٗات ٖٔفّي يف ادتٕرٚ 

 (بزضٕ وصمخٛ عشاُ واخيضزٔٓ)  ٔصاوًا رفٗعًا تكزميًا لزٔرٓ يف ِذا اجملاه 0691ً ٔقز قّمزٓ اإلورباطٕر ِرئِٗتٕ عا 

 ٌفط الفكزٚ ألُ وعْ ركتٕرآ ادرب املٍظىات)  ُبٍٗت فمضفٛ رميٍج عمٜ ضزٔرٚ التشاً املٍظىْ بتطبٗل وبارْٟ األربعٛ عشز 

 ٖطبكٕا وبارْٟ (
  اربط  بٕدٕر صبعٛ عٕاون هلا تأثري صميب عمٜ وضتكبن املٍظىْ مساِا باألوزاض الضبعْ الكاتمْ لمىٍظىاتأشار (

 بعالج املزض (رميٍج تٕر الزك

 Philip Grosby فٗمٗب كزٔصيب

 ْاضافٛ اىل اِتىاوْ باالرارٚ   ٔاالرباح  ٔاألصفاركن كالوْ ٖتعمل بالتكالٗف ٔاألرقاً )  صيبحمابـ  صيبكزٔ اربطٕا امس

  (العمٗا الٌْ واٖفكز اال باالرباح

 ْٖأٔه وَ ٌارٝ بفكزٚ العٕٗب الصفز 

  عزً ٔدٕر أٙ خطأ دّزاٞ العىن الصخٗح وَ املزٓ األٔىلصفز ٖعين وايف أٙ ش٘ ٖعين وايف أخطاٞ ِٔذا ِٕ وعٍاِا 

 ْٔربط كزٔصيب بني وضتٕٝ ادتٕرٓ يف املٍظىْ ٔبني التكالٗف ٔاألرباح املتخكك . 

 ٘فّٗا أكّّز كزٔصيب عمٜ أِىٗٛ اإلرارٓ العمٗا يف رعي ادتٕرٓ ٔحتكٗل وضتٕٝ عال 

 ) ٛقضي التكالٗف اىل ف٠تني ) وكبٕلٛ ٔغري وكبٕل 

 Kaora Ishikawa كأرٔ اٖشٗكأا

  عشاُ كذا مسٕٓ باألب الزٔح٘ ِّّْ ) عبارٚ عَ رٔاٟز ٔحمكات تذكز اُ ِاإلصي عشاُ تكزآ تطمع رٔحك

 (ادتٕرٚ ذتمكات
  حن املشكالت وَ خاله حمكات ادتٕرٌٚارٝ اٖشٗكأا بإشزاك العاومني يف 

 الظاِز التزرٖب عمٜ قزاٞٚ )  اإلشارٓ ألِىٗٛ التزرٖب يف سٖارٚ وعارف العاومني ٔحتضني وّاراتّي ٔتػٗري اجتاِاتّي

 (امسْ 


